
 

 

 

 

 

         
        PATVIRTINTA 

        VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 

        2017-05-30 įsakymu Nr.V-18  

  

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ 

KORPUCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos (toliau – Programa) bei jos 

priemonių plano (toliau-Plano) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevencijos ir kontrolės sistemą VšĮ Šilalės rajono ligoninėje 2017–2019 metais. 

2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje nuostatas. 

Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos 

veiksnių valdymą. 

3. Programa parengta pagal Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros 
sistemoje 2015–2019 metų programos aktualią redakciją. 

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas. 

5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą.  

 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

6. Programos tikslas –didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos 
pasireiškimo prielaidas teikiant antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

7. Uždaviniai programos tikslui pasiekti: 

7.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą. 

7.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

7.3 didinti įstaigos veiklos viešumą ir atvirumą.  

7.4. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą.  

7.5. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją.  

7.6. gerinti valdymo kokybę, įstaigoje sudaryti antikorupcinę aplinką. .  

7.7. teikti informaciją pacientams.  

7.8. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos sveikatos 

sistemoje atvejus.  

8. Programos vykdymo priemonės  ir jų vykdymo terminai pateikti Programos 

įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plane (pridedama). 

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
9. Programą pagal kompetenciją įgyvendina priemonių plane nurodyti atsakingi asmenys, 

kontroliuoja įstaigos vadovas. 

10. Apie Programos įgyvendinimo 2017–2019 m. priemonių plano priemonių vykdymą 

ne vėliau kaip per 5 d. nuo II ir IV ketvirčio pabaigos, informuojamas SAM Korupcijos prevencijos 

skyrius.  
 
 



 

 

 

_______________________________ 
         
        PATVIRTINTA 

        VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 

        2017-05-30 įsakymu Nr.V-18  

 
  

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2017 – 2019 METAMS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

1.   VšĮ Šilalės rajono ligoninės Korupcijos 

prevencijos 2017−2019 m. programos bei 

priemonių plano 2017–2019 m. parengimas ir 

patvirtinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Iki 2017 m. gegužės 

19  d 

2.  Korupcijos prevencijos priemonių plano 

2017−2019 m. kopijos pateikimas SAM 

Korupcijos prevencijos skyriui, Šilalės rajono 

savivaldybei bei jos paskelbimas ligoninės 

interneto svetainėje. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Iki 2017 m. birželio 

mėn. 1  d. 

3.  Įstaigos darbuotojų supažindinimas su Šakine 

korupcijos prevencijos programa bei su įstaigos 

Korupcijos prevencijos planu 2017-2019 m. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2017 m. birželio 

mėn. 

4.  Korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymo 

ataskaitų rengimas ir  teikimas SAM Korupcijos 

prevencijos skyriui. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Kasmet iki  liepos 5 

d. ir iki sausio 5 d. 

5.  Korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymo 

ataskaitų  skelbimas įstaigos  interneto svetainėje 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet iki  liepos 10 

d. ir iki sausio 10 d. 

6.  Korupcijos rizikos veiksnių bei korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimas bei jų 

pašalinimo ar mažinimo plano parengimas ir 

patvirtinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Kasmet iki spalio 1 

d. 

7.  Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos 

veiksnius, sveikatos sistemos įstaigos korupcijos 

rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano 

tvirtinimas 

Sveikatos sistemos 

įstaigos vadovas 

Ne vėliau kaip per 

10 dienų nuo išvados 

apie korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

pasirašymo 

8.  Interneto svetainėje įstaigos gydytojų darbo 

kitose darbovietėse, susijusių su sveikatos 

priežiūra, grafikų skelbimas 

 

Personalo 

inspektorius 

Patikslinimas iki 

sausio 2 d. 

kiekvienais metais 

iki 2019 m. 

9.  Darbuotojų elgesio kodekso bei informacijos 

apie įstaigoje teikiamas mokamas ir nemokamas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas 

įstaigos internetinėje svetainėje bei 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą. 

Nuolat 



 

 

 

informaciniuose stenduose 

10.  Informacijos skelbimas stacionaro skyrių 

stenduose (pagal kiekvieno skyriaus profilį) : 

1) Skyriuje dirbančių gydytojų specialistų 
medicinos normos 

2) Skyriuje teikiamų nemokamų 

(kompensuojamų PSDF lėšomis) ir 

mokamų paslaugų sąrašas 

3) Įstaigų, teikiančių medicininės 

reabilitacijos paslaugas, sąrašas 

4) Pacientų organizacijų kontaktiniai 

duomenys 

Stacionaro skyrių 

vedėjai 

Nuolat 

11.  Įstaigos medicinos personalo mokymų dėl 

elgesio kodekso vykdymo bei dėl  sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo 

Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklių patvirtinimo“ vykdymo organizavimas 
ugdant  gydytojų atsparumą (nepakantumą) 

korupcijai. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet III ketvirtį.  

12.  ASPĮ medicinos personalo mokymų dėl 

darbuotojų elgesio kodekso vykdymo 

organizavimas. 
Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų 

supažindinimas su darbuotojų elgesio kodeksu. 

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Kasmet III ketvirtį. 

13.  Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 
9001:2008„Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" įdiegimas bei reikalavimų 

vykdymas. 

Medicininio audito 
grupė 

Iki 2019 m. gruodžio 
31 d. 

 

14.  Skalbimo paslaugų pirkimo vykdymas per CPO 
LT.  

Asmuo, atsakingas 
už viešųjų pirkimų 

vykdymą. 

Nuolat nuo 2018 m. 

15.   Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų medicinos personalui 

buvimą ASPĮ darbuotojų darbo vietose, palatose, 
ant gydytojų specialistų kabinetų durų 

užtikrinimas 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 
kontrolės vykdymą 

Nuolat  

16.  Informacijos skelbimas įstaigos internetinėje 

svetainėje: 
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (asmuo 

atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, 

kabinetas) 

3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną 

(+370 449 74455) 

4) informacija  apie SAM „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004) 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 
prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat  



 

 

 

5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 

5 266 3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 

7) Informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt) skelbimas 

8) įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 
„Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“  

9) įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, 

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

10) ASPĮ vadovo video  kreipimasis į pacientus,  

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 
11) parengtų antikorupcinių klipų 

demonstravimas 

17.  Privalomos informacijos įstaigos visų padalinių 

informaciniuose stenduose skelbimas: 
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką pacientas įstaigoje gali 

kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, 

( asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją , 

telefonas, kabinetas) 

3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną 

(+370 449 74455) 

4)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004) 

5) Informacija apie STT  „karštosios linijos“ 
telefoną (+370 5 266 3333) 

6) Informacija apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 

7) Informacija apie STT el. paštą 

(pranešk@stt.lt) skelbimas 

8) įstaigos  vadovo kreipimasis raštu į pacientus, 

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 
prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat  

18.   Informacijos apie PSDF lėšomis apmokamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas 

įstaigos  interneto svetainėje  ( nuorodos į VLK 

puslapį, kuriame skelbiama ši informacija, 

sukūrimas) 

Kompiuteristas Nuolat  

19.  STT ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus Ligoninės Gavus pranešimą per 



 

 

 

informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka  gavus pranešimą 

apie galimą korupcinę veiką  

direktorius 3 darbo dienas 

20.   Informacijos apie  įstaigoje teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus 

bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo 

pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas įstaigos 

interneto svetainėje 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Per 10 darbo dienų 

nuo informacijos 

gavimo 

 

_____________________________ 

 
 

 


